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ٚیظٜ دس تفؼلش إِلضاٖ ـ چٝ ٔطاِثی   ـ تٝ  ػالٔٝ طثاطثایی» وٝاػت  پظٚٞؾ ایٗپشػؾ اكّی ایٗ 
٘ٛیؼٙذٜ دس ایٗ تحملك تالؽ وشدٜ اػت تا اػتفادٜ  «ؿٙاػی دیٗ تلاٖ وشدٜ اػت؟ ٔشتثط تا خأؼٝ

اص سٚؽ تحّلّی ـ اػتٙثاطی ٚ تا تٕشوض تش آثاس ػالٔٝ طثاطثایی، اتتذا ٔشاحُ ٔختّفـی وـٝ دیـٗ اص     
وٙذ سا  ّٝ ظٟٛس ٚ تشٚص دس حلات اختٕاػی ا٘ؼاٖ طی ٔیٔشحّٝ كذٚس اص اسادٜ تـشیؼی رذاٚ٘ذ تا ٔشح

 ٝ ؿٙاػاٖ دیٗ لشاس ٌشفتـٝ ـ    تاصٌٛ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػپغ تٝ تشسػی اتؼاد ٔختّف دیٗ ـ وٝ ٔٛسد تٛخّٝ خأؼ
ٝ   إِلضاٖتپشداصد ٚ دیذٌاٜ ػالٔٝ طثاطثایی سا تا تأولذ تش تفؼلش  ٞـای   اػتخشاج ٕ٘ایذ. تشاػـاع یافتـ

دٞـذ.   ؿٙارتی اص دیـٗ اساهـٝ ٔـی    ی دس ٔماْ تؼشیف دیٗ، تؼشیفی ٔؼشفتایٗ تحملك، ػالٔٝ طثاطثای
ٌشفتٝ اص ػٛی تشرـی ٘ٛیؼـٙذٌاٖ دس ساػـتای     ٞای كٛست ٕٞچٙلٗ اص ٘ظش ػالٔٝ طثاطثایی تالؽ

 سػذ.  ٌشایا٘ٝ اص چلؼتی دیٗ، كحلح تٝ ٘ظش ٕ٘ی تفؼلش ٔادی
دا٘ذ، تشای دیٗ دس كحٙٝ ص٘ذٌی  ػالٔٝ طثاطثایی هٕٗ آ٘ىٝ سیـٝ دیٗ سا دس ػآِ ٚساء طثلؼت ٔی

تٙظلٓ حلات اختٕاػی ٚ ٔماتّـٝ تـا   "تٛاٖ تٝ  اختٕاػی واسوشدٞایی سا لاهُ اػت وٝ اص خّٕٝ آٟ٘ا ٔی
 .اؿاسٜ وشد "ا٘حشافات
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 ٍ بیبى هغئلِ همذهِ

پیكؾالؾهایاشحمیا٠ی الشملیهؾییىهیؾايٍیهؿقواوثکهبهبكقویپؿییؿه ًٌاویشاه١ه
کیؿبكکاقبىثقويجصكبیؾقًٌاؼث75، ص5747هعّب ، ص جؤ (.ؾقایىٌاؼههٙا ١اجی٠مؿجا 

اوقابههٙا ١یهویاب٭هوجیاقیػییکؾییىهع٭٭پؿیؿهؾیىاوث.همیىقويجصكبیؾقهىاقؾی
بیهبكقویییكبىیاقیالشاه١ههایاؼقوايؿ.ؾقؾهههی َّ ًٌاواوؾیىباجمكکمبكیکؾیىؼا

ايیؿ.اگكچیهؾقًٌاویؾیىا٨موؾهايؿوالایىقاهبك٤ًایهباظدشاه١هاب١اؾهؽحل٧آوپكؾاؼحه
٘ى جاقیػاؾیاوهؽحل٩یٜهىقوبكولیا٨حهاوث ؾیىاوالمیکیالاؾیاوبمقگوشهايیاویث

یاتايىايیقاهىقؾجىّشیهؼیىی٬ًیكاقؾاؾهاویث.هحیىووهًیابٟاویالهیکهاب١اؾهؽحل٧ظ
هٍحملبكاظکاماشحما٠یبىیاقیاوثکیهوٜی٩یهاویحؽكازاییىاظکیاماشحمیا٠یبیكؾوي

هرابیهکًؿ.همیىاهكبا٠دگكؾیؿهجیاؾییىاویالمبیههح٩ّکكاووايؿیٍمًؿاوهىلماووًییًیهی
ًٌاویاوؾییى٤كبییشلیىهکًیؿ.جىشیهٝكبىیاقیالشاه١ههىٔى٠یهًاوببكایپژوهًؾقي

جىاوؾققاوحایهمیىيیكيجصمیهوجعلیلکكؾ.٘بی١یاوثکه"هاکهوبك"بهاوالمقايیمهی
ایالي٭یؿهاوًٌاواوؾیىباهحىووهًابٟؾیىاویالملهیًیهپیاقه٠ؿمآًٌاییکاهلبكؼیشاه١ه

٨یكاهنویاؼحهباٌیؿ.اهیاپیكؾاؼحىبیهؾییىاویالمالهًٝیكهالظٝاتقاؾقباقهجیؤهالتآيیاو
اب١اؾؾییكیيییمؾاقؾوآوجىّشیهبكؼییهح٩ّکیكاوه١اِیكاویالهیبیهاب١یاؾ ًٌانؾیىشاه١ه

جىاوبهٌهیؿهٙهكیوؾکحیك٠لییٌیكی١حیاشحما٠یؾیىاوالماوث؛الشملهایىهح٩ّکكاوهی
ؾوقويآيیاوؾقبكقوییپؿییؿهؾییىقاياؾییؿهگك٨یث؛جىاوج٩اوتقویکیكاٌاقهکكؾ.ا بحهيمی

ٌیًاؼحیيٝیكؾاقؾهیایشاه١ه٠ًىاوهرا  ؾکحیك٠لییٌیكی١حیؾقهٙا ١یاتؼیىؾبیهقويبه
کییهٌییهیؿهٙهییكیاِییى وهبییايیکالهیییقااوییان( ؾقظییا ی25، ص74، ز5744شااكیؼح ، ص

ايؿیٍمًؿاوبمقگاوالهیؾق(.یکیال744، ص7، ز5744هطهكی، ؾهؿصجع٭ی٭اتؼىؾ٬كاقهی
وییژهؾوقهه١اِك ٠الهه٘با٘باییاوثکهبهجبییىوجىٔیطاب١اؾهؽحل٧ايؿیٍهاویالهی بیه

جكیىآذاقاییىهح٩ّکیكاویالهیالشملهههنجفغیش "المیضاو"اب١اؾاشحما٠یاوالمپكؾاؼحهاوث.
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گیكؾؾ.جىّشیهمیا٠یقاٌیاهلهیاوثکههباظریهايًؿهباظدا٠ح٭اؾی اؼال٬ی ویاویواشح
جیكیىو٠الهه٘با٘باییبههباظداشحما٠یالهًٝكاوالموببٌؿهجاایىج٩ىییكیکییال٤ًی

هاا٨مووبكایًکیهلهیًیهقابیكایٌماقآیؿ.ایىویژگیجكیىهًابٟايؿیٍهاشحما٠یاوالمبه٠می٫
 جؤکیؿیبكاییىيکحیهؼىاهیؿبیىؾکیهوالؾهٙا ١هايؿیٍهاشحما٠یهح٩ّکكاوهىلماو٨كاهنهی

کیاقگیكیقويؾقویثوِیعیطهایاشحما٠یاوثکهبابههحىووهًابٟؾیًیهٍحملبكآهىله
قوالاییىکاقگك٨ث.آوقؾآوقاؾقهىیكجى یؿ٠لنؾیًیبههاقااوحًباٖکكؾوقهجىاوایىآهىلههی

وییژهؾقايیآقاءاشحمیا٠ی٠الهیه٘با٘بیایی بیههرابهجاليياچیمیبكایبیالؼىه٭ا هظأكبه
ًٌاویؾیىؼىاهؿبىؾ.واظثشاه١ه

 پیؾیٌِ پضٍّؼ

هاییبكایجمكکمبكآقاءاشحمیا٠یؾقبكقویپیٍیًهایىهىؤ هپژوهٍیبایؿگ٩ثکهپیًالایىجالي
ؾوثآهیؿلهیًهبهگك٨حه بكؼیآذاقؾقایى٠الهه٘با٘باییِىقتگك٨حهاوث.بكاوانبكقویايصام

 يىٌیحهؾکحیك«بكقویهًٍؤؾییىالؾییؿگاهؾوقکیینو٘با٘بیایی»جىاوبهه٭ا هکهالشملهایىآذاقهی
(.يىیىًؿههعحكمؾقه٭ا ه٨یى٪بیاجمكکیمبیك45-14، ص5747ق.ک ب : ػلم ، ٬كباو٠لمیاٌاقهکكؾص

پیكؾالؾ.ؾیؿگاهاوباؾیؿگاه"اهیلؾوقکین"هیؾیؿگاه٠الهه٘با٘باییؾقباقههًٍؤؾیىبهجعلیلوه٭ایىه
ایبیىؾووجمكکیمبیكییکهىیؤ هشمئییؾقه٭ا یههیفکىقهىشیبگٍیحهجیاقوٌىاوثکهه٭ایىه

ِىقتشاهٟه١ًکهيیكؾؾ.پیژوهًؾیییكیکیهؾقًٌاویؾیىبههای٠الههؾقبابشاه١هؾیؿگاه
بكقوییجٙبی٭یی»ٍاقبهؼىؾگك٨حهاوث ه٭ا یه٠الهه٘با٘باییِىقتايح ًٌاویؾیىلهیًهشاه١ه

يىٌحهٌیمها لیههكیصییاویث«ؾیىوکاقکكؾهایاشحما٠یآوالؾیؿگاهؾوقکینو٠الهه٘با٘بایی
بىؾوپیژوهًهیفکىقؾال یثای(.هكچًؿ٠ًىاوه٭ا هبكه٭ایىه573-557، ص5757ق.ک: هكیصا ، ص

ؾوقکیینو٠الهیه٘با٘بیاییؾقبیاقهکاقکكؾهیایؾییىقاؾاقؾ اهايىیىًؿههعحكمه٭ایىههییاوؾییؿگاه
ایبكایي٭ؿواقلییابیيییكيکاقکكؾگكایايیهؾوقکیین٬یكاقؾاؾهاویث.يىیىیًؿههعحیكم٠میؿهوویله
هایؾیؿگاهؾوقکینو٠الهه٘با٘باییؾقلهیًیهکیاقکكؾؾییىقاؾقاؼیحال٦آوؾقلهیًیههبیايیج٩اوت

قویؿهمچًیاولهیًیهبیكایپیكؾاؼحىبیهاب١یاؾیىو٧ِ بهيٝكهیوشىکكؾهاوث.باايٝكیشىث
ًٌاویؾیىالهًٝك٠الهه٘با٘بایی٨كاهنباٌؿ.آيچهبا٠دجمایمایىيىٌیحاقالویایكهؽحل٧شاه١ه

ٌیًاؼحیگكؾؾ جعلیلظ٭ی٭ثؾیىاوالموهبًا٬كاقؾاؾواییىجعلییلؾقهٙا ١یهاب١یاؾشاه١هآذاقهی
الهه٘با٘باییاوث.اوالمالهًٝك٠

 رٍػ تحمیك

یاوحًبا٘یاوث.جىٔیطآيکهآذاق٠الهه٘با٘بیاییقويبه کاقق٨حهؾقایىپژوهً قويجعلیلی



 

 

سس
ثش

 ی
ساء
آ

 
ٝٔ
ػال

 
عجب
عجب

 یی
 ٙٝیصٔ دس

ؼٝ
جبٔ

بس
طٙ

 ثب ٗید ی
أو
ت

 ثش ذی
یإِ
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هاؾقيٝكگك٨حهٌیؿوبیاآوقیؾاؾههرابههًبٟشمٟبهجفغیش المیضاوؾق٬ا بهحىووهًاب١یهمچىو
جأیمىجعلییلهٕیاهیىوهعحیىایآذیاقایٍیاو ؾوحهآذاقجاليٌؿجؤّهلوؾ٬ّثؾق٠باقاتایى

هااِٙیاؾگكؾؾ.ؾیؿگاهويٝك٠الهه٘با٘باییالؼال جعلیلوبكقوی

 . چیستی دیي1

باهكاش١یهبیه»ؼىاهینبؿايینکهپكؾالین.ی١ًیهیؾقایًصابهبكقویهىؤ هاِلیپژوهًظأكهی
ؾویثجیىاوبیهًٌاوییؾییىهیچههٙا بیؾقلهیًهشاه١هجفغیش المیضاوویژهآذاق٠الهه٘با٘بایی به

پكؾالین.ابحیؿاباییؿجؤکییؿکًیینکیهبكایپاوػبهپكو٨ًى٪ يؽىثبهبیاوچیىحیؾیىهی«آوقؾ؟
یا٨حیهؾییىؾقظییاتاشحمیا٠یگیكؾ اب١یاؾجصّلییًٌاویپایهواوانجع٭ی٬٫كاقهیآيچهؾقشاه١ه

هیایهؽحل٩یی(کهباظ٭ی٭ثؾیىج٩اوتؾاقؾ.هح٩ّکكاوج١كی3٧، ص5743شصتػ  ليؿ، هاوثصايىاو
هیایج١كی٧»و«1هایشیىهكیج١كی٧»هاقاؾقؾوؾوحهجىاوایىج١كی٧ايؿکههیبكایؾیىاقائهکكؾه

(.هىؤ هههنایىاوثکهباهكاش١هبهآذاق٠الهیه٘با٘بیایی552همتو، صبًؿیکكؾص٘ب٭ه«2کاقکكؾی
بًؿیکكؾهاوث.کهویچهج١كی٩یالؾیىاقائهؾاؾهوظ٭ی٭ثؾیىقاچیىيهِىقتؾقیابین

 . حمیمت دیي1-1

کًین.بیابكقوییآذیاق٠الهیه٘با٘بیاییآٌیکاقبعدالچیىحیؾیىقابايیاهیبهظ٭ی٭ثؾیىآ٤الهیی
، 5725تطباتی ، طباویثص3ٌیًاؼحیٌىؾکهقویکكؾ٠الهه٘با٘باییبهظ٭ی٭ثؾیى قویکكؾیه١ك٨ثهی

هاوث.اهاؾ٬ّثبیٍحكهاقابهایىوا١٬ییثقهًمیىو«ه١ك٨ث»ایال(وؾقيٝكاوؾیىهصمى٠ه474، ص5ز
هیایٌیىؾوٌیاهله١ك٨ثهیایجىِیی٩یهًعّیكيمیوالؾکهه٭ّىؾایٍاواله١ك٨ث بیهه١ك٨ثهی

کًًیؿ.الظ٭ی٭یثؾییىجل٭ییهی٬یىايیىاشحمیا٠یقايییمبؽٍیی»قوایٍیاوالایىگكؾؾ.هًصاقیيیمهی
بًؿیؾییىياپفیكؾیىؾايىحهٌیؿهاویثوویؾقِیىقت٠ًّكشؿایی بًابكایىاليٝكاو اشحما٠یبىؾو

 4ٌیًاؼحیجىاوبیااجؽیاـيییاهیهىحیگیكؾ.ا بحههیؼىؾیؼىؾوشىؾشاه١هواشحماٞقاه٩كوْهیبه
ث؟اليٝك٠الهه٘با٘بایی ؾیىهعّیى اقاؾهجٍیكی١یایىپكوًقاهٙكضکكؾکههًٍؤجکّىوؾیىچیى

(واقاؾهجٍییكی١ی717، ص57هماتو، ز ؼؿاويیؿاویث.اقاؾهجٍیكی١یِی٩ثـاتظٕییكتظی٫ّاویثص
ؼؿاويؿياٜكبهٌكی١ثو٬ايىوؾیىوهحٕمىجکا ی٧ا هیاوثکهپایهآوقاهّیا طوه٩اویؿجٍیکیل

                                                                                                                     
1 . substantial definitions. 
2 . functional definitions. 
3 . epistemological. 
4 . ontological. 



 

 

 

  َ
سب

 ،ٓ
ٟ٘

سٜ 
طٕب

َٚ
ا

 ،
بس 
ثٟ

14
01

  

40 

قوؾییىالاییىایيیىیث.ذكالهییچاقاؾهؤیؼؿاويؿه٭هىقوهحی(.اقاؾهجٍكی57١، ص54همتو، زؾهؿصهی
ؾییىيییم»ذكالهیچ٠اهلیيؽىاهؿبىؾ.بًابكایىيٝك٠الههباایىؾیؿگاهکیهه١ح٭یؿاویثؤيیمه٭هىقوهح

، 5747ؾوقکاین، «صهايًؿهكپؿیؿهاشحما٠یهّىوالجؤذیكپفیكیالهعییٗيٍیىويمیایؼیىیًيیىیث
ؾاقؾ.ظا اگكؾیىهعّیى اقاؾهجٍیكی١یؼؿاويیؿباٌیؿواقاؾهجٍیكی١یؼؿاويیؿيییم(ج٩اوت51-2ص

هیایهایاشحمیا٠یوشیىؾاقاؾهگیكیپؿییؿهایوا٬ٟيیكؾؾ باجىشیهبیهایًکیهؾقٌیکله٭هىقهیچاقاؾه
ؾیىيبایؿ٠كِیههٙا ١یهشاه١ه ظیلٌیًاؼحی٬یكاقگییكؾ؛هییكآيکیهبیههكاهح١ؿؾي٭ًؾاقؾ پهاِىال 

قوؾقاییىال1کًیؿجىشیهٌیىؾ.هؽحل٩یکهؾیىالاقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿجا٠یًیثیا٨حىؾقشاه١ه٘ییهی
اؾاههبهجىٔیطهكاجبهؽحل٧ؾیىالهًٝك٠الهه٘با٘باییؼىاهینپكؾاؼیث.٠الهیه٘با٘بیاییوظییقا

جیىاوجىاوالآوبهجصكبهج١بییكکیكؾوهی(کههی57، ص54، ز5725طبتطبتی ، ؾايؿصيى٠ی١ٌىقباً٘یهی
کًیؿ بیهالایى١ٌىقباً٘یبها٠حباقایًکهظا حیؾقوشىؾپییاهبكاویثوپییاهبكآوظا یثقاجصكبیههی

بكج٩یاوتوجمیایمهییاووظییوالمیضاوجصكبهؾیًیج١بیكکكؾ.٠الهه٘با٘باییؾقهىاقؾهح١ؿؾیالکحاب
(.بیهيٝیكاو هیؿ٦الوظیی514، ص7هماتو، زویژه١ٌىق٠٭لیجؤکیؿکكؾهاوثص بهوایكا٬ىام١ٌىق

جیىاوبیه(.الاییىهكظلیههی574هماتو، صهاویثصبیاوا٠ح٭اؾاتظ٫وقويؾقوثليیؿگیبیهايىاو
هكظلهجبییىوجبلی٣وظیبكایهؽا٘باويیمج١بیكکیكؾ.ايبییاءؾقجبلیی٣وظییؾاقای٠ّیمثهىیحًؿ.ؾق

ظلهب١ؿهؽا٘باووظیباؾواهكهىاشهؼىاهًؿٌؿ؛وظیا هیوهىاشههپیاهبكيىبثبهوظییا هیی.هك
کنؾاقایؾوب١ؿاوث:ایمیاوو٠میلِیا ط.ؾقج١یابیك٬یكآوبییاوٌیؿهاویثکیههىاشههپیاهبكؾوث

 ايؿ:پیاهبكاوبهآيچهبكآياويال گٍحه ایماوآوقؾه
ُ
ُظوُل ّبَما أ َُ ُ ه   آَمَن السَّ ّمُنهو ِٓ ِّ َلآلُم ه بِّ ِّ ّمهن زَّ نّصَل ّإَلیه

َعٓنَنه
َ
ِّ َلَلهاُلوٓا َظهّمٓنَنا َلأ ُظّل ن زُّ َدٍد مِّ

َ
ُق َبیَن أ ِّ اَل ُنَفسِّ ِّ َلُزُظّل ِّ َلُ ُحّب ِّ َلَمآلّئَكّح َنها َلّإَلیهَه آَمَن ّبالْل بَّ ا ُغٓفَساَنهَه َز

گیكی٠میلِیا طپیاهبكاوبهؾوحىقاتا هیبا٠دٌکل(.ا٨مووبكایماو ٠مل741(، 7بماك))صآلَمّصیُس 
ایالايصاهیؿکیهؼیىؾهكظلیههی«ویًث»ٌىؾ.اوحمكاقایماوو٠ملِا طؾق٘ى لهاوبهپیؿایًهی

هكاظلؾیىا هیوهٍحملبكهًاوکاوث.ؾقيٝك٠الهه٘با٘باییهصمى٠هاشمایؾییىاليٝیكذبیاتو
ؾهؿکهؾقگیفقلهیاووج٥یییكٌیكایٗج٥یییكوؾیىقااِى ذابثجٍکیلهیج٥ییكج٩اوتؾاقيؿ.بؽٍیال

(.پهالآيکهوظیا هیووًثبكآهیؿهالایمیاوو٠میل27، ص5، ز5725طبتطبتی ، کًؿصپیؿايمیجعى 
٠ّیكبیاپییاهبكاوقوؿ.کىايیکیههنگٍث يىبثبههؽا٘باووظیهیهع٭٫ِا طپیاهبكاوؾقشاه١ه

هنبهوظیا هیؾوحكویؾاقيؿوهنوًثپیاهبكؾقهكئیوهًٝكآياو٬یكاقؾاقؾ.کىیايیکیهب١یؿباًٌؿ 

                                                                                                                     
هًم یهجىاوبیهيمی(قا27 1387َ[صٌصا٠یليؿ subjecting religion«]هىٔى٬ٞكاقؾاؾوؾیى».قوٌىاوثکهِك1٦

٨لىی٩ه»ًٌاؼحیبكقویؾیى٬لمؿاؾکكؾ؛لییكاؾقهٙا ١یاجیهايًیؿه١یاقیبكایجمایمظیریثا هّیاجیبعدالؾیىوظیرّیثشاه١ه
 گیكؾ.هًم ههىٔىٞووىفهبكقویوهٙا ١ه٬كاقهیيیمؾیىبه [philosophy of religion«]ؾیى
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یإِ

اٖ
ض

  
  

41 

ویؼىاهًیؿؾاٌیثکیهكوویلهکىايیؾوحالپیاهبكاوباًٌؿ بهوظیا هیال٘كی٫ي٭لوگماقيوًثبه
هیوییاکحبییايؿ.گماقيوًثهمکىاوثؾق٬ا یبٌی٩اواوٙهوًثقاؾقککكؾهِىقتهباٌكوبیبه

یبه٨هنهؽا٘بيییالؾاقؾ.ؾقاییى باٌؿ.هنؾقکوظیا هیوهن٨هنوًثیؼىاه٩ٌاهیوؼىاهکحبی
ا ١میلهكظلههؽا٘باوپهال٨هنوؾقکوظییوویًث بیهیکییالویهِیىقتيىیبثبیهآو٠کیه

«ایمیاو»ضبیهآوکًیؿوبیهاِیٙالؼىاهًؿکكؾ؛یاٌؽُيىبثبههٕمىوؾیىگیكای٬ًلبییپییؿاهی
وقلؾوییاآيکیهيىیبثبیهپییامؾییىجى٬ی٧هی«ک٩ك»کًؿويىبثبهآوآوقؾ یاهعحىایؾیىقاقؾهیهی
یآووقلؾ.الیکگیكیؾقباقهآواهحًاٞهیکًؿوالهىٟٔهی گىيهکهبكؼییاليىیىیًؿگاوؾییىقاوىيبایؿ
یؾییىقاهمیاوایمیاو بیاوقییا44، ص5745پاتله، صايیؿج٩ىییكکكؾه«ا٠ح٭اؾبههىشىؾاتقوظايی»به )

بهظىابآوقینوالوىیؾییكيیميبایؿجّىقکًیینکیهایمیاوییکجّیؿی٫ـهًییویاؾهاویث1ا٠ح٭اؾ
( بلکهایماوگكایٍیبكؼاوحهال٠م٫وشیىؾايىیاوییابیهج١بییك4-3، ص3م، ز5534طؿقیلؿیى شیكیلی، ص

ِىقجیکیهآذیاقك٠الهه٘با٘بایی ایماو٠باقتاوثالا٠ح٭اؾباً٘ی بهاوث.اليٝ«٬لبايىاو»ؾیًی 
(.بًیابكایى754، ص52، ز5725طبتطباتی ، آوا٠ح٭اؾؾقا٠ما ٜاهكیوبؿيیصشىاقظی(يیمٜیاهكٌیىؾص

شمهیبهظ٭ايیثچیمی بایؿا حمامبهه٭حٕایآوو٠٭ؿ٬لببكه٩اؾآووشىؾؾاٌیحهباٌیؿ٠لن٠الوهبك
(؛لیكاایماو٠باقتاوثال٠٭ؿ٬لیبايىیاوهیئهىبیاهعحیىاوهٕیمىوجّیؿی715٫، ص54هماتو، زص

بیؿووآيکیه، هیایايىیاوهیاوگكایًٌىؾجیابیًً(.ایىاهكبا٠دهی77، ص5745شىیؾی آهلا ، يٝكیص
یمیاو٠یالوهبیكاب١یاؾالایماوجؤذیكبپیفیكؾ.بًیابكایىجیؤذیكا، بؽىاهینبهج٭ؿمایماوبكه١ك٨ث٬ائلٌىین

گكؾؾ.بًابكایىهنباییؿبیهاب١یاؾ٠یا٩٘یؾییىجىشیهًٌاؼحیايىاو ٠ىا٧٘واظىاواتقايیمٌاهلهی
ا ١ملهؽا٘باويىبثبهپییاموظییؾق(.اگك٠که724، ص5757همیلحىو، کكؾوهنبهاب١اؾ٠٭اليیآوص

گكؾؾ؛هئهًاوو٤یكهئهًیاو.ا٨یكاؾوبؽًهیوٙطاشحما٠یؾقيٝكگك٨حهٌىؾ هىشبج٭ىینشاه١هبهؾ
ثایمیاو ًّ ٤یكهئهىهمکىاوثؾقٜاهكؼىؾقاهئهىشلىهؾهًیؿ و ییؾقبیا٘ىبیهوظییا هییووی

٨میىٌیاء»گىیؿ:گكؾؾ.٠الهه٘با٘باییؾقایىباقههیؾوحهالا٨كاؾبههًا٫٨ج١بیكهیيؿاٌحهباًٌؿ.الایى
بكاویاناییى٠بیاقت ؾقبكابیكهؽا٘بیاو .(715، ص57، ز5725)طبتطباتی ، «هًهنآهىبهوهىٌاءک٩یك

بااٌاقهبیهاییىؾوجفغیش المیضاوپیاهبكاوؾوقاهوشىؾؾاقؾ:ایماووک٩ك.٠الهه٘با٘باییؾق٨كالؾییكیال
مّ گمیًهه١ح٭ؿاوثکهایى٨كالآیه ِٓ ََ َمٓلیه ُكهٓ  َمَمهٓن َها ََ َمٓلیٓكُفهٓس َل ُلّ  آلَذكُّ ّمهٓن َزبِّ )کها  ٓن َل َمهٓن َها

لّدی ّإَلیَه بك٠باقت(75(، 54)
ُ
٧ٙ٠ٌؿهاوثوه١ًایًاییىاویثکیه:بیكآيیاوجؤوی٧َل آجُ  ما أ

ؾوثِیبكپیٍیهکیىهؽىقوآيچهبكجىوظیٌؿهاوثقابكایٍاوجالوتکىوؾقکًاقایىهئهًاوجهی

                                                                                                                     
1 . belief. 
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ٌماوثوچیمیبیًالایىهیى.پههیكآيکیهالآيیاوبؽىاهیؿوبهکا٨كاوبیىکهظ٫الوىیؼؿاويؿ
1(.714-717همتو، صوقلؾصآوقؾوهكآيکهالآياوبؽىاهؿک٩كهیایماوهی

ؾيبا ق٨حاقهاییکیهوىوک٩كو٠ملویئهالوىیؾییكويیمبهباجكکیبایماوو٠ملِا طالیک
ایقابهاییىا٠حبیاقکیهجىاوچًیىشاه١هگیكؾکههیٌکلهیهئهًاووکا٨كاوبایکؿییكؾاقيؿ شاه١ه

بؽٍیالآوبكؼاوحهالقوابٗاشحما٠یهئهًاواوث شاه١هؾیًیياهیؿ.هئهًاوبا٠ملِیا طؼیىؾ
ياهًیؿ.همییىٌییىهؾقهی«هًاوک»پكؾاليؿکهبؽٍیالآوقاؾقظ٭ی٭ثبهايصامؾوحىقاتا هیهی

گیكؾ:ایماووک٩ك. فاکىییؼىقؾ.يىلب١ؿؾقه٭ابلؾوگمیًه٬كاقهیچٍنهیهایب١ؿیيیمبهيىل
ؾاقاوکهایماوآوقؾوبكاوانایماوؼىؾ٠مليمایؿ ؾقآوبؽًالشاه١ه٬كاقؼىاهؿگك٨ثکیهؾییى
هٍیحكک٬كاقؾاقيؿ.ایىبؽًالشاه١هکهؾاقایهؿ٦وه٭ّؿهٍحكکیهىحًؿوهمیىهؿ٦وه٭ّؿ

(.اگیك574-577، 7ز ، هماتوٌیىيؿصياهیؿههی«اّهث»وظؿتواجعاؾهیاوآياوبك٬كاقواؼحهاوث يى٠ی
باٌیؿ اّهیث٤ییك«٤یكؾیى»باٌؿ اّهثؾیًیؼىاهؿبىؾواگكهؿ٦وه٭ّؿ«ؾیى»هؿ٦وه٭ّؿاّهث

:ؾِىقتلیكجكوینکكجىاوؾق٬ا بيمىؾاقبهؾیًیجل٭یؼىاهؿٌؿ.هكاظل٨ى٪قاهی


                                                                                                                     

همكاها حمامبه ىالمآواوثيیىث.بلکهباوقبكؼاوحهاله١ك٨ثبه«گكایً»الایماوؾقایًصاِك٦.قوٌىاوثکهه٭ّىؾ1
 ٌىؾ.کهٌاهلگكایًهنهی

 ذاووذخارادي تشريعی 

 تجربً ديىی

 ترجمً ديىی

 رات خذاووذ

 مته وحی ايمان و عمل

 سىت

 فهم مخاطب وصىص و متىن

 کفر ايمان

 عمل عمل

 جامعً ديىی

 وسل اول

 وسل دوم
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ؾیىقااهكیهكجبٗباٌیءه٭ّؿنج١كی٧کكؾهوٌیءه٭یّؿنقايییمبیا ًٌاواوبكؼیشاه١ه
ايیؿکیهاهیك(.آيهاالاییىيکحیه٩٤لیثکكؾه745، ص5745پتله، ايؿصاهكاشحما٠ییکىاوپًؿاٌحه

ؾییىگیكؾکیهکًٍییاشحمیا٠یؾقکیاقباٌیؿ.ؾقظیا یاشحما٠یجًهالهايیٌکلهی کیهاِیىال 
ایاویثکیهگىيیههایؾیًییبیهويؿاوث.همچًیىویكجکىیىپؿییؿههعّى اقاؾهجٍكی١یؼؿا

جیىاوقوبیكؼال٦ؾییؿگاه"گیكجیم" يمیالاییىآییؿ.هًاوکؾیًیپهالهكظلهایماوؾیًیپؿیؿهی
«ٌیىؾهکايیىنایصاؾکًًؿهایماو هًاوکاوث.ایماوؾیًییؾقشكییاوهًاویکایصیاؾهی»گ٩ث

کیا٨یالپىٌیًٜیاهكیظیؿبه»ًٌاواوؾیىاللماوث(.بلکهبكشاه١ه731، ص5757همیلحاىو، ص
بیًیظاِیلالؾییىا ىا٬ٟجصلیاتبیكويیؾیىهىحًؿ بیفقینوبهکًهشهیاوآؾابو٠٭ایؿکه٨ی

(.ا بحهباجىّشهبهایًکهظ٭ی٭ثایماوؾاقایهكاجیباویث ايصیام42، ص5741ویغ، «صهىلنبكوین
ًٌاویاوىايؿبهج٭ىیثایماوؾیًیهئهًاوکمککًؿ.ایىاٌکا بیك٠میىمشاه١هجهًاوکؾیًیهی

ىوحیبكایهًاوکي٭ًاو یه٬ائلهىحًؿوایماوقابكآهیؿهالهًاویکیؾیىکهؾقاذكقویکكؾپىلیح
قوباییؿگ٩یثبیاالایىوقؾکلی٧بكاوو(واقؾاوث.ثؾايًؿصهايًؿاهیلؾوقکین قابكجىىواومیهی
جىاوبكؾاٌثشیاه١یيىیبثًٌاؼحیيمیهایاشحما٠ییاقواوهایهفهبیبهوا١٬یث٭لیلپؿیؿهج

(.٠الهه٘با٘باییهكگىيهجع٭یی٫وبكقوییقاهًیىٖبیه51، ص5757همیلحىو، بهآوپؿیؿهؾاٌثص
اییپفیك٨حیهگیكؾؾ.بًیابكایىالهًٝیك٠الهیه٘با٘بی«اِلوا١٬یث»ؾايؿکهپیًالهكچیمایىهی

جىايؿؾاٌحهباٌؿ قويهًاوبیبكایهٙا ١یهوبكقوییق٤ني٭ا٬ٖىجیکههیقويپؿیؿاقًٌاویبه
ؾقبابؾیىهًصیكؼىاهیؿٌیؿ.ی١ًیی«1گكاییجعىیل»هایؾیًیيیىثووكايصامبهؾیىوپؿیؿه

لياؿ،  شاصتػ هماوقویکكؾیکهاهرا هاقکه کًث ؾوقکین اوپًىكوپیاقجىبیؿاوؾچیاقبىؾيیؿص
(.77-75، ص5743

همکىاوثجّىقٌىؾکهؾیىاهكیه٭ّؿناوثواییىوشیهج٭یؿنبكؼاویحهالاویكاقآهیم
که٬ؿاوثؾیىبكپایهاجّا آوبههبؿأوشیىؾی( ؾقظا ی737، ص5757همیلحىو، بىؾوؾیىاوثص

کًیؿکیهپییامهییاهماوؼؿاويؿهح١ا اوث.همچًیى٠ّمثپیاهبكاوؾقه٭امجبلی٣ؾیىا٬حٕیاء
ِىقتکاهلبههؽا٘باوايح٭ا یابؿوهكگىيهابهامواؼال یؾقایىلهیًهباهؿ٦الب١ریثؾیىبه

هایؾیییكق٨حیاقکًًؿکیهؾییىيییمهايًیؿِیىقتهیجّىقپیاهبكاوؾقج١اقْؼىاهؿبىؾ.بكؼی
ؾیىبكایايىیاواویث»(واِىال 52همتو، صايىايیاوثصکاهالایاشحما٠یو٨كؾیبٍك پؿیؿه

که٘ب٫جل٭یی٠الهیه(.ؾقظا ی743، ص5743شصتػ  ليؿ، «صکًؿوجًهاباايىاوهىٔى٠یثپیؿاهی
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ای٬بیلبكؼاویحهالاقاؾهؼؿاويیؿاویث.٘با٘بایی ؾیىپیًالآيکهاهكیايىايیباٌؿ ؾقهكظله
قوبكایًٌاؼثؾییىاللمالایىهنايىاووهناقاؾهاوهؽلى٪ؼؿاويؿاوث. بكاوانایىيیكي

اوثبهًٌاؼثاقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿبپكؾالین.
ٌایؿجّىقٌىؾبكاوانقويجصكبیباجىشهبههح٥یكبىؾوٌكایٗليؿگیايىیاو آوبؽیًال

بىیثيكویؿباییؿج٥یییك٬ىايیىوه٭كقاتکهياٜكبهليؿگیاشحما٠یايىاواوث بكایآيکهبیهبى
یکهؾقظ٭ی٭ثهكبىٖبهبعدذباتیاج٥ییكؾییىيمایؿ.٠الهه ٘با٘باییٔمىجىشهبهایىاٌکا 

یاـ٠اوهی اوان٬ىايیىوه٭كقاتبك٨ٙكتا هییايىیاويهیاؾه کًؿکهؾقٌكی١ثاوالهیاوث
او٤كبی ٨ٙكتا هیايىاوي٩یٌؿهواهىقه١ًىیهايًؿجىظییؿوهع٭٭ٌؿهاوث و یؾقيیكي
اهكیذابثوشىؾيؿاقؾجا٬یايىوشاه١یهالایىٌىؾ.٨ٕایلاؼال٬یايکاقهی قوؾقيیاهآياو اِىال 

.بًابكایىهًعّكکیكؾوقويؾققويجصكبیی (27، ص5، ز5725)طبتطباتی ، بكپایهآوٌکلگیكؾ
ؾقباقههاىوثیحیپىلیبكؼؿگاهیبااٌاقهبهؾیی٠الهه٘با٘با.(477)همتو، صؼىؾیکؼكا٨هاوث

یهكظلیهالهكاظیلچهاقگايیهجعیى وجکاهیليیىٞايىیايىیؾوهیى ییکهؾىیواى یؼكا٨هبىؾوؾ
یظىیجىاوبیااویح٩اؾهالقويکهچیىيههیکًؿیوىا قاهٙكضهىی ا(477)همتو، صايؿؾايىحه

ه٩هیىمهمههكاظلج کاهلیايىاوقابكقویکكؾوآوقاؾقچهاقهكظلههًعّیكویاؼث؟ااِیىال 
یابیاوثکهشمبااوح٩اؾهالقوي٠٭لی٬ابلؾویث«ه١٭ى ذايیهًٙ٭ی» الوًػ«يىٞايىايی»

ؾهؿکهاِلجىظیؿالشاییاهبكجكیيىیبثبیهویایكيؽىاهؿبىؾ.هٙا ١هه١اق٦اوالهیيٍاوهی
ظ٭ی٭یث«جىظیؿ».اليٝك٠الهه اگكچه(24-23، ص7)همتو، زاوالهیبكؼىقؾاقاوثهایآهىله

ؾهؿ و یوایكاشمایؾیىاللههجىظیؿاوث يیهاهیىقی٨ك٠یی.پیههیكشیمءؾیىقاجٍکیلهی
قو٬ىايیىٌك٠ی ؼیىاهالایىؾییكیالؾیىيیموكايصامبایؿهماهً وهمىىبااِلجىظیؿباٌؿ.

.بًیابكایى(24)هماتو، صؾیوؼىاهؾقب١ؿاشحما٠ی بایؿهبحًیبیكاِیلجىظییؿباٌیؿؾقب١ؿ٨ك
جىاوهصىلیبكایج٩کیکهیاو ّبو٬ٍكؾقؾیى٬كاقؾاؾ.ؾقاؾاهیهظ٭ی٭ثؾیىبىؾوجىظیؿقايمی

باؾیىؼىاهینپكؾاؼث.يبىتبهبكقویقابٙهوظیو

 . دیي، ٍحی ٍ ًثَت2-1

چیمیشميبى٢ايىیايیيبىتايؿ٠الهه٘با٘باییبااٌاقهبهيٝكبكؼیاليىیىًؿگاوؾییكکههؿ٠ی
گىییؿ:بیهبیاوقاییىپكؾالؾ.ویؾقجىٔیطؾیؿگاههفکىقهیيیىث بهي٭ؿواقلیابیایىؾیؿگاههی

ههىیائلهاهىشبگٍحهجیابیاپیكؾاؼحىبیيىیىًؿگاو وكٌثپاکووالهث٠٭لبكؼیالايىاو
اِالضشاه١یهؼیىؾهمیثهاییبكایایىهٍکالتبپكؾاليؿوبهظلهابهیا٨حىقاهاشحما٠یايىاو

ایىجعلیلچیمیشمیک٨كْـهًیيیىث(517)همتو، صبیماقيؿ .بهيٝك٠الهه٘با٘بایی اوال 
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یإِ

اٖ
ض

  
  

45 

٨یكْهیفکىققاگىيهٌاهؿوگىاهیبكایاذباتؾقوحیآوا٬اههيٍؿهاوث.ا٨مووبكایًکیهوهیچ
ايؿکهًٌاؼحیيىبثبهچیىحیواب١اؾهؽحل٧ؾیىويیمظ٭ی٭یثهبیؿأوه١یاؾکىايیهٙكضکكؾه

ایشىٌییؿهالـهیىا٨یكاؾیکیهؾاقایيبیى٢ويؿاقيؿ.بهيٝكایىا٨كاؾ ؾیى٠باقتاوثالايؿیٍیه
هایکهبیابكقویی.ؾقظا ی(517)همتو، صايؿوؾقپیاِالضشاه١ههىحًؿ٨ٙكتِعیعیبىؾه

گفٌحهقوٌىگكؾیؿکهؾیىچیمیشمهعّى اقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿيیىث.

 داری . حمیمت دیي3-1

ؾاقبیىؾوهحّی٧ؾاقیظا حیؾقا٨كاؾاوثکهبكاوانآوبهؾییىؾاقیج٩اوتؾاقؾ.ؾیىؾیىباؾیى
تؾییىي٭یًظییاجیگكؾيؿ.ؾقپیؿایًایىظا ث ایماوبههٕمىوؾیىو٠مل٘بی٫ؾویحىقاهی

بىیحییو وییژهظا یثؾؾاقیيىیبحیهییاوظیاالتقوايیی٨یكؾ بیه٠بیاقتؾیییك ؾییىؾاقؾ.به
ٌیًاؼحیؾییىاویث.ؾییىهعّیى اقاؾهجٍیكی١یؼؿاويیؿاویث وكوپكؾگیوهٕمىوه١ك٨ث

ا٨كاؾؾقؾاقیا٨كاؾياٌیالاقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿيیىث.٘ب٫اقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿ کهؾیىؾقظا ی
ایايىايیوبكؼاویحهالاقاؾهؾاقیپؿیؿههىحًؿ اهاؾیى«هؽحاق»گكؾايیالآوگكایًبهؾیىیاقوی
جىايیؿهایاشحما٠یؼاَؼىؾقاؾاٌحهباٌؿ.بكقوییاییى٠لیلهیجىايؿلهیًهايىاواوثکههی

گىيیهکیهٌیىؾ؛همیاوهایؾیًیی٬لمیؿاؾًٌاؼحیؾقباقهپؿییؿههىٔىٞبؽٍیالهٙا ١اتشاه١ه
ًٌاؼحی٬كاقؾاؾ.بهاییىجكجییبهایگكایًبهپیامؾیىقاهعىقجع٭ی٭اتقواوجىاو٠للوايییمههی

ايؿ ياؼىؾآگیاهبیهبكقوییوواکیاویوشىیهًٍؤؾیىبىؾهًٌاوايیکهؾقشىثبىیاقیالشاه١ه
.(34، ص5743شصتػ  ليؿ، )ايؿهاپكؾاؼحه٠للایصابیهئذكبكپفیكيؾیىالوىیايىاو

ِىقتج٩ىییكی٨هینکىٌؿکًًايىايیقابه٠لمیکههی»ًٌاویقابًؿیاگكشاه١هؾقیکشمٟ
ِیىقت ؾقایى(41، ص5735)جكياك، بؿايین«کًؿجابهایىجكجیببهجبییى٠ّلیویكواذكهایآوبكوؿ

ویاظثکیًًايىیايیظٕیىقوًٌاویبهؾیىلهايیه١ًاؼىاهؿؾاٌثکهؾییىؾقأا٨هشاه١ه
اهکیاوبكقوییقوهٙاب٫ج١كی٧ه١ك٨ثالایىبكولیابؿ. ًٌاؼحی٠الهه٘با٘بیاییالؾییى ٠میال 

ًٌاؼحیظ٭ی٭ثؾیىهیىكيؽىاهؿبیىؾ؛هكچًیؿلهیًیهبیكایبكقوییجیؤذیك٠لیلو٠ىاهیلشاه١ه
ويیهؼیىؾ)ما٠یاویالماشحما٠یؾقچًؿوچىوجٍكیٟ ابال٢واشكایبكؼیالاظکام٨ك٠یاشح

ظ٭ی٭ثؾیى(شایبكقویؼىاهؿؾاٌث.ا بحهبابكقویهكاظلجصّلیؾیىؾقظیاتايىايیبهاییى
ؾاقیًٌاویؾیى٬كاقگیكؾ؛لیكاؾیىجىايؿهىٔى٠یبكایشاه١هؾاقیهیجىاوقویؿکهؾیىيحیصههی

همكاهیهیًٝنق٨حیاقییک»شحما٠یقاجىايؿاب١اؾاشحما٠یبهؼىؾبییكؾ ؾقِىقجیکهپؿیؿهاهی
.(11)همتو، صبؿايین«کنق٨حاقیکاقگايیىنؾییكؾوثیااقگايیىن
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 . خاستگاُ دیي2

ًٌاویؾیى پكوًالؼاویحیاهؾییىاویث.بكؼییاليىیىیًؿگاویکیالهباظدههنؾقشاه١ه
ايؿکهبیاىقیقاه١حبكؾايىحهىوحیوايکاقا٠حباققوي٠٭لی جًهااهیکاقگیكیقويپىلیح٤كبیبابه

ابماقظىیوجصكبی٬ابلآلهىووبكقویباٌؿ.آيهاؾقبكقویؼاوحیاهؾیى وشیىؾهیكگىيیهاهیك
ظ٭ی٭حییيیؿاقؾوچییمی«وظی»ايؿ.بكؼیالایىيىیىًؿگاوه١ح٭ؿيؿکه٨ى٪٘بی١یقاايکاقکكؾه

گكاییییکییالپیاهیؿهایظهشميى٠یيبى٢ِاظبآويیىث.٠الهیه٘با٘بیاییه١ح٭یؿاویث
ا٨كا٘ی هًعّكؾايىحى٬لمكوهىشىؾاتبهوشىؾهایهاؾیوي٩یهكگىيهوشىؾ٤یكهیاؾیاویث.

ایشمایىيؽىاهًؿؾاٌثکیهٌىيؿ چاقههایؾیًیهىاشههیایىؾوحهالا٨كاؾهًیاهیکهباپؿیؿه
.ؾق(43، ص5، ز5725)طبتطباتی ، يمایًیؿگكایايهؼىؾج٩ىیكوجبییىآيهاقايیمبكاوانيیكيهاؾی

هاؾق٘ى جاقیػبیىؾهوبىیحهيٝكایىؾوحهاليىیىًؿگاو اؾیاوبكؼاوحهاله٭حٕیاتليؿگیايىاو
یابیبهؾیىيابو٠یاقیالهیكگكؾؾ.ایىا٨كاؾبكایؾوثهیحعى هايیمهتليؿگیايىاوجعىالبه

.اليٝیك٠الهیه٘با٘بیایی ؾییى(3-2، ص5747)ؾوقکین، قويؿایبهوكا٢اؾیاواو یههیگىيهآهیمه
ؾیًیاوثکهؾق٨ٙكتپاکوا هیايىاويهاؾهٌؿهاوث.پههكگاه٨ٙیكتپیاکايىیاو ؼا ُ

گكؾؾکه٨ٙكتا هییايىیاوىاشهؼىاهینبىؾوگفٌثلهاوهىشبيمیهحبلىقگكؾؾ باؾیىيابه
گكؾؾواِا ثؼىیًقاالؾوثبؿهؿ.ا بحه٨ٙكتايىايیهمکىاوثؾچیاقجعى ؾچاقج٥ییكو

.ٌایؿگ٩حهٌىؾاگكؾیىؼا ُهٙاب٫بیا٨ٙیكت(74، ص5734)شىیؾی آهل ، ٌؿتو٧١ٔگكؾؾ
یاوالکصاياٌیٌؿهاوث؟بهيٝك٠الهیه٘با٘بیایی یکییالذابثايىاواوث پهاؼحال٨اتاؾ

وشىکیكؾکیهبیهج١بییكهایههناؼحال٦ؾقؾیىقابایؿؾقاؼحال٦هیاوهبل٥اوؾیًیشىیثقیٍه
پهالپیاهبكاوهىحًؿ اهاباپیكویالهىایي٩هوابیماق٬یكاقؾاؾو«ظاهالوؾیى»٠الهه٘با٘بایی

هایؼىؾ لهیًهقابیكایاؼیحال٦ؾقؾییىوابیماق٬یكاقؾاؾوؾییىبیكایحهؾیىبكایقویؿوبهؼىاو
.ا بحیهبكقویی٠لیلو٠ىاهیل(551، ص7، ز5725)طبتطباتی ، ايیؿبًؿیا٨كاؾشاه١ه٨یكاهنکكؾهقجبه

یاویثکیهالظىِیلهاییىه٭ا یههىیح٭لهایجصؿیؿاؾیاوهىؤ هپژوهٍییاؼحال٦اؾیاووقیٍه
ؾقیکپژوهًهىح٭لبهبكقویآوپكؾاؼث.ؼاقزاوثوشاؾاقؾ

 . کارکزد دیي3

الًٌاوییؾییىٌیکلگك٨حیهوگكایايهؾقشاه١ههایاذباتاگكچههىؤ هکاقکكؾؾیىبكاوانگكایً
، 5747)گلاؿيك، ايؿًٌاویاذباجیؾايىیحهقوبكؼیيیكيکاقکكؾیبهؾیىقا٨كليؿهٍكوٞشاه١هایى
گیكیوظ٩ٛيٝناشحمیا٠یچیهي٭ٍییؾاقؾ اهاپكوًاِلیایىاوثکهؾیىؾقٌکل(574ص

؟٘ب٫جعلیلیکهالؾیىاقائهٌؿ کاکكؾهایؾیىبیٍحكپیاهیؿهاییاویث(554، ص5757)همیلحىو، 
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ؾيبا ؾاٌحهاوث يهپیاهؿهایظ٭ی٭یثؼیىؾؾییى؛لییكا٬یىامؾاقیا٨كاؾؾقوٙطشاه١هبهکهؾیى
هایهؽحل٧هئهًیاو یبهایماواوثکهظا حیؾقويیاوثوایىظا ثؾقويیهبؿأکًًؾاقؾیى

گیكؾؾ.بًیابكایى٨كوکاویحىظ٭ی٭یثؾییىبیهکاقکكؾهیا ج٩ىییكیهایاشحمیا٠یهیالشملهکًً
ؾاقیقابها٠حباقهًٍیؤاِیلیآو بحیىاوبىاپیاهؿهایاشحما٠یؾیىياؾقوثالؾیىاوث ا بحهچه

یبهؼىؾؾیىيىبثؾاؾ.بههكظا بكقویچًیىپیاهؿهایی بهابماقجصكبییيییالؾاقؾ.پیهيعىبه
جىاوباج٩کیکؾ٬ی٫هیاوشىهكهؾیىواب١اؾاشحما٠یؾیىبهبكقویکاقکكؾهایؾییىپكؾاؼیث هی

ه میاوبؿووآيکهؾقایىلهیًههكجکب٨كوکاوحىظ٭ی٭ثؾیىبهکاقکكؾآوٌىین.ایىهٙلیبؾ٬ی٭یا 
ؾقاؾاهیهبیهبكؼییکاقکكؾهیایؾییىال1هىیكیاوثکه٠الهه٘با٘باییؾقآوگامبكؾاٌحهاوث.

کًین.هًٝك٠الهه٘با٘باییاٌاقههی

 . تٌظین زًذگی دًیَی ٍ اخرٍی1-3

اليٝك٠الهه٘با٘بایییکیالکاقکكؾهایؾیى جًٝینليؿگیؾيیىیواؼكویاوث.بهيٝكاو ؾییى
جىايؿليؿگیاشحما٠یايىاوقابهؾوقالهكگىيه٨ىاؾوجبیاهیویاهاو٠اهلیاوثکههیا هیجًها

ؼىاهیؿٌیؿکیههع٭٫.ا بحه الیک٘ك٦ایىذمكهؾیىلهايی(557، ص7، ز5727)طبتطبتی ، ؾهؿ
٠بیاقتؾیییك ویاهاوليیؿگیؾيییىیواؼیكویايىیاوبیكؾیىؾقليؿگیاشحما٠یپیاؾهٌىؾ.بیه

ايؿهیؿ٦ؾییىیهحكّجباوث.ال٘ك٦ؾییك بیكؼال٦آيچیهبكؼییيىیىیًؿگاوپًؿاٌیحهؾاقؾیى
، 5743)شاصتػ  لياؿ، ؾهیبهٌؿوايىیاوؾقلیىیثؾيییىیاویثبؽٍیبهبىؾووشهثِىقت

گیكؾؾ بلکیه ٠الهه٘با٘باییه١ح٭ؿاوث٬لمكوؾیىبهليؿگیؾيیىیايىاوهعیؿوؾيمی(743ص
یابؿ.ؾقلهیًهجًٝینليؿگیؾيیىیيیم٠الههبكاوان٬ىا٠ؿؾیًیواهاوهیليؿگیاؼكویايىاويیم
هاو٬حییؾقپكؾالؾوه١ح٭ؿاوثکیهايىیاوهاهیهایاؼحال٦هیاوايىاو٘با٘باییبهجعلیلقیٍه
آیًؿ ي٩هآيهااشماوا٠ٕایبؿوقابكایيیلبهاهؿا٦و٤اییثؼیىؾبیهِؿؾايصام١٨ا یحیبكهی

گیكؾ.بًابكایىيؽىحیىهكظلهبهؼؿهثگك٨حىلهايیاوثکهي٩هايىاوؾقج١اهیلبیاهیؼؿهث
 2 ز1383کًیؿص٘با٘بیایی بؿو البؿووا٠ٕیایآوبیكایيییلبیهه٭ّیىؾؼیىؾاویح٩اؾههی

                                                                                                                     
هىٔى1ٞ اِل اوثکه کكؾه اـ٠او اوثو ؾايىحه آو ِؿ٪ يٍايه قا بٍك يیالهای جؤهیى ؾق ؾیى کاقکكؾهای ؾوقکین اهیل .

جىاووكا٢گك٨ثکهبكپایهؼٙاوؾقو٢يهاؾهٌؿهباٌؿ وگكيهچیىيههمکىایىاوثکههیچيهاؾبٍكیقايمیًٌاویشاه١ه
بىاکًؿکهچه(.ویباجمایميهاؾوهیاوؾ یلهئهًاووؾ یلوا١٬ی ایىهىؤ هقاهٙكضهی2 1383َاوثؾوامبیاوقؾصؾوقکین 

َّ اٌحباهباٌؿ و یؾالیلوا١٬یبكکاقکكؾهًاوکؾیًیهفکىقوشىؾؾ یلهئهًاوبكایق٨حاقکكؾوبكاو انهًاوکؾیًیؼا
قا«جؤهیىيیالهایبٍك»(.آيچهؾقایىباقهبایؿگ٩ثایىاوثکهِك٦ي٭ًیکيهاؾاشحما٠یؾق3ؾاٌحهباٌؿصهماو َ

بهيمی ؾقوحیآويهاؾ ایىاظحما جىاوگىاه همىاقه لیكا ٨ٙكتايىايیٌماقآوقؾ؛ بهایىؾ یلکهبا ؾاقؾکهيیالهفکىق  وشىؾ
 ٌماققوؾ.هماهً يیىث يیالیکاـببه
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آوقيیؿ ليیؿگیهابكپایه٘بی١ثؼىؾبهليیؿگیاشحمیا٠یقویهی(.باجىّشهبهایًکهايىاو39َ
جكیىا٬حٕائاتليؿگیاشحما٠یایىاوثکهايىیاویا٬حٕائاتو ىالهیؾاقؾ.یکیالههناشحما٠

بكایيیلبهاهؿا٦وه٭اِؿؼىؾ ظیٙهجّك٦و٬لمكو١٨ا یثؼىؾقاجىو١هؾاؾهو٠الوهبكبیؿو
بیهگیكؾ.ی١ًیبكایقوییؿووا٠ٕایبؿوؼىؾ الؾییكاوبكایجؤهیى٤ایاتوه٭اِؿؼىؾبهكههی

آوقؾ.ایًصاوثکهاب١اؾاشحما٠یاوحؽؿامقغاهؿا٦ؼىؾ ا٨كاؾؾییكقابهاوحؽؿامؼىیًؾقهی
گیكیشاه١یهاویث.ٌیایؿؾقآ٤یال قووثکهاوحؽؿامه٭یؿمبیكٌیکلالایىؾهؿوهمچًیىهی

آوا٨موؾهق٨حهبكپیچیؿگیوگىحكه٬لمكواوحؽؿاماشحما٠یهعؿوؾبهکاقهایواؾهباٌؿ و یق٨حه
 (.51 1389َگكؾؾص٘با٘بایی ٌىؾوبهقیاوثهًم  ٬بیلهوهلثجبؿیلهیهی

ؾقبكاوانؾیؿگاه٠الهه٘با٘بایی اوال  اِلاوحؽؿامبا٨ٙكتايىايیهماهً اویثوذايییا 
گكؾؾ.ه٭ّىؾالاوحؽؿام٘ك٨یًییآواویثِىقت٘ك٨یًیايصامهیقویههح١اق٦ ایىاوحؽؿامبه

کًیؿ ؾقه٭ابیل بیهؾیییكاوؾقکههكايىايیکهبكایقویؿوبهاهؿا٦ؼىؾالؾییكاواویح٩اؾههی
قويى٠یقابٙیهؼیؿهاتهح٭ابیلهییاوؾو٘یك٦الایىکًؿ.قویؿوبهاهؿا٦و٤ایاجٍاوکمکهی

، 5725)طبتطباتی ، کًیؿایبهپیٍبكؾاهؿا٦ليؿگیاشحما٠یکمیکهیهگكؾؾ.چًیىقابٙبك٬كاقهی
والیاوثوؾق٠ىْ القويپؽیثيیاو.٨كْکًیؿ٨كؾیؾاقایههاقتواؼحماو(552، ص7ز

یابیجىايؿيیالؼىؾقاال٘كی٨٫كؾيايىابكآوقؾهوالؾوؾقه٭ابل يايىاقاؾقؾوثآگاهیيؿاقؾ.اوهی
گكؾؾکه٨كؾیباجکیهبكجىاوو٬ؿقتؼىیً ٘ك٨هلهايیوا٬ٟهیًؿ.اوحؽؿامیکبهؼايهکمکک

هایؼىؾبهؼؿهثبییكؾ و یؾق٠یىْبیهآيیاوؾقپییییكییابیبهؼىاوحهؾییكاوقابكایؾوث
هایههینياهییؿ.یکییاللهیًیه«اوحبؿاؾ»جىاواهؿا٨ٍاوؼؿهحیيكوايؿ.ایىٌیىهاوحؽؿامقاهی

هاویث.ؾقایًصاویثکیهيییالبیهؾییىهاهیاوايىاویكیاوحؽؿاماوحبؿاؾی وشىؾج٩اوتگٌکل
، 7، ز5725)طبتطباتی ، ٌیىؾهااظىیانهیهًم ه٠اهلیيهاییبیكایق٨یٟاؼیحال٦هییاوايىیاوبه

قاهایاللمبكایؼىؾؾاقیالٜلنووحنبهیکیؿییك.ؾیىبااوح٩اؾهالايفاقوجبٍیك ايییمه(555ص
آوقؾ.وشىؾهیهابهؾقايىاو

 تخشی ٍ ّوثستگی اجتواعی . اًسجام2-3

گىيهکیهگ٩حیهٌیؿ ٠الهیه٘با٘بیاییبیاهاوث.هماویکیالکاقکكؾهایؾیى ق٨ٟاؼحال٦ايىاو
ؾايیؿ.ظلآوقاؾقپیكویال٬یىايیىٌیكی١ثهیهایپیؿایًاؼحال٦ ییايهقاهجعلیل٠للوقیٍه
الگیكیايىصاموهمبىحییهیاوا٠ٕایشاه١یهايىیايیاویث.اؼحال٦ ٌکليؽىحیىذمكهق٨ٟ

جىايیؿلهیًیهایصیاؾهمبىیحییاشحمیا٠یقايىبهؼىؾهیجىاواؾ٠اکكؾکهق٨ٟاؼحال٦بهقوهیایى
٨كاهنوالؾ.بهيٝك٠الهه٘با٘بایی ؼؿاويؿجباقکوج١ا یال٘كی٫وظییا٠یالمکیكؾهاویثکیه
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گیكؾؾواگیكهینهیایؾیًییق٨یٟهیهاؾقاهىقليؿگیؾقؾقشهاو بكاوانآهىلهواؼحال٨اتايىا
هیای٬ىايیىؾییكیبكایق٨ٟاؼحال٨اتوشىؾؾاقؾکهکاقوالگٍحهاویث بكاویانج٭لییؿالآهىله

.(577)همتو، صؾیًیجًٝینٌؿهاوث
 . وٌترل اجتواعی3-3

ث.ه٭ّىؾالکًحك اشحما٠ی٨كایًؿیاوثکهالیکیؾییكالکاقکكؾهایؾیى کًحك اشحما٠یاو
.هٙا ١یهآذیاق٠الهیه٘با٘بیایی (711، ص5723)جكيك، ٌىؾ٘كی٫آوباق٨حاقهایهًعك٦ه٭ابلههی

ؾهؿکهویٔمىجؤکییؿبیكوشیىؾلهیًیهبیكایو٬یىٞايعكا٨یاتؾقيٍاوهیالمیضاوویژهج٩ىیكبه
گیكیکًحیك ؾايیؿکیهيحیصیهآوٌیکلباایىايعكا٨یاتهیشاه١ه یکیالکاقکكؾهایؾیىقاه٭ابله

ا هیه٭ابلهباايعكا٨اتبىؾهاویث.یاشحما٠یاوث.اليٝك٠الهه٘با٘بایی یکیالوٜای٧ايبیا
ؾاؾه پیهاليااهییؿیالاهمیثایىوٜی٩هجابؿاوظؿبیىؾهکیهاگیكٌیكایٗاشحمیا٠یاشیالههیی

هايًؿجبلی٣وؾ٠یىتبیهقاههىیح٭ین ؾقِیؿؾشًی و٬حیا بیاایشىیايهذمكبؽٍیابماقهّا عه
.(24، ص7، ز5727)طبتطبتی ، آهؿيؿهًعك٨اوبكهی

گیكیايعكا٦ؾقشاه١هاوالهیقاجعلیلکكؾهاویثهایٌکل٠الهه٘با٘بایی٠ىاهلولهیًه
ا٠یؿهجیىاقخاؼیال٪وکًؿ.ه٭ّیىؾال٬اوحًاؾهی«جىاقخاؼال٪وآؾاب»وؾقایىلهیًهبه٬ا٠ؿه

هایؼیىاههمیؿوضوؼیىاهآؾابآواوثکهؾقشىاهٟايىايیبىییاقیالؼل٭ییات آؾابوویًث
یبه ؾ یلقیٍهؾاٌحىؾقویكهوولىکگفٌیحیاووپیٍییًیاوبیهيىیلب١یؿهًح٭یلياپىًؿوؼكا٨ی

٨ییاویث ِیك٦هایؼكاقواگیكؾییىا هییؾقِیؿؾه٭ابلیهبیاآؾابوویًثالاییىگكؾؾ.هی
ثا٘الٞ هاکا٨یيیىث.بلکها٨مووبكایىاللماویثالقوايیيىبثبهؼكا٨یبىؾوایىآؾابووًّ
کىویاؼحىؼكا٨یاتؾقشاه١یها٬یؿامٌیىؾيىبثبهقیٍیه«پفیكيهًاوب»و«جكبیثيیکى»قاه

.(453-454، ص5، ز5725)طبتطبتی ، 

 . ًظن اجتواعی4-3

وهيىٞجبییىاقائهٌؿهاوث:يؽىثایًکهبكاوانجل٭یوىؾگكایايه ایصیاؾو1ؾقباقهيٝناشحما٠ی
ظ٩ٛيٝنؾقشاه١هبهوىؾا٨كاؾاوث.بكاوانایىجل٭ی ٔكوقتظ٩ٛيٝینؾقشىاهیٟپیچییؿه
يىبثبهشىاهٟواؾهبیٍحكاوث؛لیكاؾقشىاهٟپیچیؿه وابىحییهح٭ابلا٨كاؾبیٍحكاوثو٨٭ؿاو

ؿکاقآییایىشىاهٟقاهؽحلوالؾ.ؾومایًکهبكاوانجل٭ی٨كهًییی آيچیهؾقجع٭ی٫وجىاييٝنهی
هایهٍحكکهیاوا٨كاؾاویثوویىمایًکیهاوحمكاقيٝناشحما٠یجؤذیكگفاقاوث هًصاقهاواقلي

)جكياك، ايؿبكؼیؾییكالهح٩کكاوقیٍهپیؿایًواوحمكاقيٝیناشحمیا٠یقا٬یؿقتوویلٙهؾايىیحه

                                                                                                                     
1.social order. 



 

 

 

  َ
سب

 ،ٓ
ٟ٘

سٜ 
طٕب

َٚ
ا

 ،
بس 
ثٟ

14
01

  

50 

ؾاقی ایصیاؾيٝینجكیکییالذمیكاتؾییى.یکیالکاقکكؾهایؾیىوبهج١بیكؾ٬ی٫(714، ص5723
اشحما٠یاوث.بكاوانيیكي٠الهه٘با٘بایی وشىؾ٬ايىوؾقشاه١یهٔیاهىظییاتاشحمیا٠ی

جیىاويحیصیهقوهیالاییىاویث.«اؼیال٪»ايیییمؾ اوثوا بحهآيچها٨كاؾقابهق٠ایث٬ايىوبكهی
٨ثکهؾیىباجكویسهکاقماؼال٪هیاوا٨كاؾشاه١هبهظ٩ٛواویحمكاقظییاتاشحمیا٠یکمیکگك
.همچًیىهًیاهیکهؾیىبهجًٝینليؿگیاشحما٠یوه٭ابلیه(515، ص4، ز5547)طبتطبتی ، کًؿهی

ؾاٌیثباايعكا٨اتبپكؾالؾ ؾقپیآويٝناشحما٠یهع٭٫ؼىاهؿٌؿ.ا بحهؾقایىلهیًهبایؿجىشیه
هایٜكیی٧وا١٬ییثاشحمیا٠یقابًؿیجىايیاییظ٩یٛذبیاتوجیؿاومٌیکل»کهجّىقایًکهؾییى

بؽٍییالوا١٬ییثاویثوهمیهکاقکكؾهیایؾییىقااي١کیان(734، ص 5757)همیلحىو، «ؾهؿهی
ؾهؿ؛لیكاباجىشهبهایًکههؿ٦يهاییپیاهبكاوقوايؿوايىاوبهو١اؾتابیؿیاویث یکییاليمی
قوؾیىؾق٠یىآيکیهجىايیاییجًٝیینظییاتالایىای٧آياوه٭ابلهباوحمیكاووهىحکبكاواوث.وٜ

اشحما٠یايىاوقاؾاقاوث جىاياییایصاؾاي٭یالبوبیكهینلؾويٝینٜا مايیهقاال٘كیی٫جك٤ییب
ٝك ه١ح٭یؿهئهًاوبه٬یام٠لیه٘ا٤ىتيیمواشؿاوث.٠الهه٘با٘باییؾقؾیؿگاهیهح٩اوتباایىي
)طبتطباتی ، اوثکهاوانقهبكیپیاهبكاوالمبكپایه٬یام٠لیهظکىهث٘ا٤ىتٌکلگك٨حهاویث

.(544، ص7، ز5725

 . ًواد دیٌی4

ه٭ّىؾاليماؾ هكاذكیا٠الهحیاوثکهيمایًؿهیاهبیىچیمؾییكیباٌیؿ.پیكؾاؼحىبیهيمیاؾؾق
ؾ٬ابلیثوٜك٨یثآوقاؾاقؾکه٠الئ٫ هیصايیات ًٌاؼحیبهایىشهثاوثکهيماهباظدشاه١ه

قوجىاوآوقايیمؾاقؾکهؾقايىیصاماشحمیا٠یالایىا٘ال٠اتویااظىاواتهٍحكکیقاا ٭اءکًؿو
.٠الهه٘با٘باییه١ح٭ؿاوثکهظ٭ی٭ثؾیى(741، ص5723)جكيك، وج١هؿاتاشحما٠یهئذكباٌؿ
هاهاويماؾهاییؾقپهًههىحیاوث.اییىيٍیايهٌؿیؾاقایيٍايهیکههماووشىؾؼؿاويؿهح١ا با

جىاوبهؾوؾوحهج٭ىینيمىؾ؛يماؾهایبكؼاوحهالاقاؾهجکیىیًیؼؿاويیؿويماؾهیایويماؾهاقاهی
شهثکهآیهويٍیايهِیًٟوآ٨یكیًًالآوبكؼاوحهالاقاؾهجٍكی١یاو.آيچهؼؿاويؿآ٨كیؿهاوث 

ؾ یلیبك٬ؿقتو٠لنهٙل٫ؼؿاويؿاوث.الاییىهًٝیك آيچیهوشیىؾؾاقؾصی١ًییؼؿاويؿاوث 
جیىاوپییبیكؾکیههمیىکهال٠ؿمهحمایمگٍحهاوث(يٍايهوآیهؼؿاويؿاوث.الاییىهٙلیبهی

ایهكچًؿق٬ی٫الهىحیؾاٌحهباٌیؿ يٍیايهبكاوانهبايیايؿیٍه٠الهه٘با٘باییاگكشاه١هبهكه
یابیؿ.کىیًیؼؿاويؿوبعاوؼىاهؿبىؾ.اها٬لمكويٍايهويماؾؾیًییبیهایًصیاؼاجمیهيمیويماؾج

وبیكپاییهاقاؾهجٍیكی١یؼؿاويؿوبعاوبكاوانهٍیثؼىؾ بكؼیالاٌیاءقابیه َّ ِیىقتؼیا
وههایه٭ؿویهايًؿِی٩اوهیكجىاوبههکاوؼىؾ آیهويٍايه٬كاقؾاؾهاوث.الشملهایىهىاقؾهی
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.بهيٝك٠الهه آيچهوببٌؿهجاهکیاوش٥كا٨ییایی(742-741، ص5، ز5725)طبتطبتی ، اٌاقهکكؾ
«هعیلپكویحًؼؿاويیؿ»هًم هيٍايهويماؾؼؿاويؿ٬كاقگیكؾایىظ٭ی٭ثاوثکه٩ِاوهیكوهبه

يییمي٭یًگیكیجىظیؿیوهىحًؿ.ا بحهایىبعداب١اؾؾییكیيیمؾاقؾ؛هايًؿي٭ًيماؾهاؾقشهث
آيهاؾقهمبىحییاشحما٠یو...کههًاوباوثؾقجع٭ی٫هىح٭لیبهآوپكؾاؼحهٌىؾ.

 . اتعاد جْاًی دیي5

باٌیؿ.اگیكًٌاویؾیى هیماوگىحكهؾیىؾقشىاهٟهؽحل٧هییکیالهىائلههنؾقلهیًهشاه١ه
ٌمى وگىحكؾگیؾیىوابىحهبیههبايیيٝكیؾوقکینقاؾقيٝكآوقین ؾقؼىاهینیا٨ثکهاليٝكاو

هاییبكؼیىقؾاقاویثکیه٨كهًی وؾییىآوشاه١یهقاایالویژگیشاه١هؼاَاوث.هكشاه١ه
ـاجییشاه١هوا١٬یحیؼىؾلااوثوویژگی»ؼاَهماوشاه١هواؼحهاوث.بهج١بیكؾوقکین  هیای

«ٌیىيؿؾقب٭ییهشهیاویا٨یثجىاوبههماوٌکلیکهؾقشاه١هؾیؿههییؼاَؼىؾقاؾاقؾکهيمی
ٌىؾکهبكاوانهبايی٨کكی٠الهه٘با٘باییؾق.ظا ایىپكوًهٙكضهی(77، ص5747)ؾوقکین، 

همیاويىاوثوؾیىهكشاه١یهقاهؽیحُجىاوگ٩ث؟آیااويیمبااهیلؾوقکینهنایىلهیًهچههی
باجىشهبهایًکیه٠الهیه٘با٘بیاییؾايؿ؟پاوػ٠الهه٘با٘باییبهایىهىؤ هه٩ًیاوث.شاه١ههی

پیفیكؼىاهیؿبیىؾؾايؿ وكایثآوالییک٨كهًی بیه٨كهًی ؾیییكاهکیاوؾیىقااهكی٨ٙكیهی
ایاؼحّاَبههماوشاه١یهؾاقؾ(.اییىصبكؼال٦ؾوقکینکهه١ح٭ؿاوثؾیىهكبىٖبههكشاه١ه

هاّض  إِن  ج١بییكهٙلبالبكؼیآیات٬كآوکكین٬ابلاوح٩اؾهاوث.بكایيمىيیه  هَ  ّللنَّ ِّ َل َبیهٍث ُل لَّ
َ
أ

ٓلَناَلّمیَن  َة ُمَباَزً ا َلُهًدی لِّ ّری ّبَبكَّ هَداُهُ  آلَحهّدٓ  ، (52(، 7ػمكیو ) آل) َللَّ َُ ُِ َمّب هّرنَن َههَدی الْله ٓلَلهّئَه الَّ
ُ
أ

ُٓ ُهَو ّإالَّ ّذٓ َسی ّلٓلَناَلّمیَن  ٓجًسا ّإ
َ
ِّ أ ُلُكٓ  َعَلی

َ
ٓظأ

َ
ويیمبكؼیجىِی٩اجیهمچیىو(51(، 2یيؼتم ))ُل  الَّ أ

ٓلَناَلّمیَن  ٓزَظٓلَناَن ّإالَّ َزٓدَمًة لِّ
َ
قوٌیًیکهؼؿاويؿالپیاهبكبییاوکیكؾهاویثبیه(513یاليبیتء: )َلَما أ

گىیایاب١اؾشهايیؾیىاوالماوث.

 ّبی پضٍّؼ گیزی ٍ یبفتِ ًتیجِ

ًٌاوییقوینکهگاماواوییؾقبكقوییشاه١هبكاوانهٙا بیکهجاکًىوبیاوٌؿبهایىيحیصههی
ؾیىالهًٝك٠الهه٘با٘بایی مومجمایميهاؾوهیاوهكاظلهؽحلی٧ؾییىالهكظلیهِیؿوقؾییىال

ٍیكی١یصاکهاقاؾهجالآياقاؾهجٍكی١یؼؿاويؿجاهكظلهبكولوٜهىقؾیىؾقظیاتاشحما٠یاوث.
ایيیىث ؾقایىهكظلیهکیهبیاظ٭ی٭یثؼؿاويؿه٭هىقهیچ٠اهلهعیٙیويیمهحؤذكالهیچاقاؾه

گیكیؾییىًٌاویؾییىوي٭ی٠ًىاهیلهعیٙییؾقٌیکلؾیىهىاشههىحینوؽىگ٩حىالشاه١ه
اوجىيهؿ.هیها٬ؿمهیه١ًاوث.و یؾیىؾقهكاظلب١ؿیؼىؾبهِعًهليؿگیاشحما٠یايىاوبی
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جىايیؿؾاٌیحهؾاقیج١بیكکكؾ.ؾیىؾقایىهكظلهکاقکكؾهایهؽحل٩ییهیالایىهكظلهبههكظلهؾیى
جىاوبهجًٝینليؿگیاشحمیا٠ی ه٭ابلیهبیاايعكا٨یاتوایصیاؾهمبىیحییباٌؿکهالشملهآيهاهی

اشحما٠یاٌاقهکكؾ.
هایجٙبی٭ییهییاوؾییؿگاهقبكقوییگىيهيحیصهگك٨ثکهؾهای٨ى٪ ایىجىاوبكپایهجعلیلهی

ًٌاویهؿقوصهايًؿؾوقکین وبك گیؿيمو...(وايؿیٍمًؿاوهىیلمايیهايًیؿ٠الهیهبمقگاوشاه١ه
٘با٘باییوٌهیؿهٙهكیبایؿبهج٩اوتبكؾاٌحیکهآياوالچیىحیؾیىؾاقيیؿجىّشیهشیّؿیيمیىؾ؛

ٌىؾ جًهاياٜكبهاب١یاؾؼیاقشیوؾیىبیاوهیًٌاویه١اِكؾقباقهلیكاآيچهکهؾقهباظدشاه١ه
ق٤ناـ٠اووباوقبههمیىاب١یاؾکهايؿیٍمًؿاوهىلماوبهؾیىاوث.ؾقظا ی«پؿیؿه»يمىؾٜاهكی

ؼاقشیويمىؾٜاهكی وا١٬یثوبا٘ىظ٭ی٭یؾیىقاؾق٬لمكوهیاوقاییوویاظثهاب١یؿا ٙبی١ی
هیاوپیاهیؿهایىقاجًهیابؽٍییکىچیکالؾال ثکًًؿوکاقکكؾهایاشحما٠یؾییوشىهیشىث

آوقيؿ.ظ٭ی٭ثؾیىبهٌماقهی
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